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 כ"א שבט, תש"פ ירושלים,

 2020פברואר,  16

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0033תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (13/01/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בהשתתפות  11/6/2019ביום מידע לגבי פגישה שנערכה לקבל 

בפרט,  אתי לפילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב.הקוד , בעניין העו"ד דינה זילברמנהלי(, -)ציבורי

 ע שהוגשו לקראתה. באותה בפגישה, מיקומה וחומרי הרק ביקשת לקבל את רשימת המשתתפים

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

מדובר בפגישה שהתקיימה במסגרת תהליך בחינה של הפחתת חסמים, רגולציה ובירוקרטיה ה .1

ופורום הקרנות  אש הממשלהבשיתוף משרד המשפטים, משרד ר המתקיים זה כשנה וחצי

 בישראל, במטרה לטייב ולשפר את שיתופי הפעולה. 

אשונית של דילמות בממשקים במסגרת שיתופי פעולה כאמור, הפגישה התמקדה בבחינה ר .2

. 5.2.2020ערך בנושא במכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב ביום נלקראת כנס ש

גישות במדיניות ציבורית  נדונוערך בהשתתפות נציגים ממשרדי ממשלה ובמסגרתו נהכנס 

 . גזרות על רקע הפרקטיקות הקיימותנ ביחסי המגזר השלישי והמגזר הציבורי ושאלות אתיקה

, הריני להודיעך לחוק חופש המידע 13לאחר פנייה למשתתפים בפגישה בהתאם להוראת סעיף  .3

 אלו משתתפי הפגישה: ותם למסירת שמותיהם. מככי קיבלנו את הס

 ;גליה פיט, המכון למשפט ופילנתרופיה, אוניברסיטת תל אביבגב'  .3.1

 ;שפט ופילנתרופיה, אוניברסיטת תל אביבנטע זיו, ראשת המכון למגב'  .3.2

 ;טליה חורב, מנהלת פורום הקרנות בישראל גב'  .3.3

 ;טלי יריב משעל, מנהלת קרן ברכהגב'  .3.4

 ( ועו"ד דינה זילבר. מנהלי-נציגי לשכת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי .3.5
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 . אביב-באוניברסיטת תלהפגישה התקיימה  .4

לקראת הפגישה, הריני להשיבך כי לא קיים חומרי הרקע שהוגשו בקשתך לקבל את אשר ל .5

 ( לחוק חופש המידע. 3)8מידע העונה למבוקש ולכן לעניין זה, בקשתך נדחית לפי סעיף 

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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